
PREGUNTES I PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER A LA REDACCIÓ
D'UNA ORDENANÇA CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

Pablo  González  Gimeno,  portaveu  suplent  del  Grup  Municipal  Guanyar  Alcoi,  a
l'empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat
Valenciana  així  com  el  RD  2568/  1986  de  28  de  novembre,  pel  que  s'aprova  el
Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,
presenten en el Ple les següents preguntes i prec:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Al Pla Acústic Municipal inclòs al Pla Estructural General parla de la necessitat de la 
redacció d'una Ordenança contra la contaminació acústica com a mecanisme 
reglamentari que puga prevenir, vigilar i corregir la contaminació acústica per a protegir
la salut de la ciutadania i millorar la qualitat del medi ambient i li assigna a la seua 
redacció una prioritat alta. De la mateixa manera, el Síndic de Greuges ha realitzat 
resolucions que parlen de la passivitat de l'administració local front a alguns problemes
de soroll.

Creiem necessari actuar davant dels casos de contaminació acústica que ens podem 
trobar a la ciutat i que poden provocar efectes perjudicials per a la salut. Per a tal fi es 
fa necessària la redacció de l'ordenança esmentada com un instrument adequat per a 
afavorir la convivència a la ciutat.

És per tot açò que fem les següents preguntes:

 S'ha començat a redactar l'Ordenança contra la contaminació acústica?

 Si no és així, té el govern alguns terminis previstos? Quins?

Amb tot això realitzem el següent prec:

- Que es realitzen els tràmits necessaris per a aprovar una Ordenança municipal de
protecció contra la contaminació acústica i es consigne la quantitat necessària per a la
seua execució.



Alcoi, 31 de maig de 2021

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi


